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ТЕСТ “А” (правильним може бути тільки один варіант відповіді!) 

 
1. Пагін покритонасінних рослин 

складається з: 

 а) кореня та стебла; 

 б) кореня, стебла та листків; 

 в) стебла, листків та бруньок;  

 г) кореня та бруньок. 

2. Яка ознака характерна для рослин та 

грибів: 

 а) обмежений ріст; 

 б) наявність клітинних стінок;  

 в) запасна речовина крохмаль; 

 г) автотрофний тип живлення. 

3. Частина квітки, сформована пелюстками 

та чашолистками, називається: 

 а) віночок; 

 б) оцвітина;  

 в) квітколоже; 

 г) гінецей. 

4. При вивченні мікропрепарату 

рослинної тканини можна побачити у 

світловому мікроскопі наступну 

картину. Визначте, який це 

мікропрепарат? 

 

 а) конус наростання пагону;  

 б) епідерміс луски цибулини; 

 в) поперечний зріз стебла дводольних; 

 г) поперечний зріз стебла 

однодольних. 

5. Зигота Папоротеподібних має набір 

хромосом: 

 а) гаплоїдний; 

 б) диплоїдний;  

 в) триплоїдний; 

 г) поліплоїдний. 

6. Однодольні рослини не утворюють 

річних кілець, оскільки не мають: 

 а) епідерми; 

 б) кори; 

 в) стовпчастої паренхіми; 

 г) камбію.  

7. Серед паразитичних червів оберіть той 

вид, личинка якого не залишає кишечника 

людини під час перетворення на дорослу 

особину: 

 а) аскарида людська; 

 б) гострик дитячий;  

 в) сисун котячий; 

 г) трихінела спіральна. 

8. Покриви у вигляді кутикули має: 

 а) медуза аурелія; 

 б) аскарида людська;  

 в) бичачий ціп’як; 

 г) губка бодяга. 

9. Який із перелічених елементів будови тіла 

відсутній у комах? 

 а) надглотковий ганглій; 

 б) слинні залози; 

 в) змішана порожнина тіла; 

 г) легені.  

10. У яких із перелічених тварин відсутня 

нервова система? 

 а) реброплави; 

 б) комахи; 

 в) плоскі черви; 

 г) губки.  

11. Органи дихання аскариди: 

 а) зябра; 

 б) легені; 

 в) трахеї;  

 г) відсутні.  

12. Ізометричний ріст властивий для: 

 а) п’явки ; 

 б) сарани;  

 в) горобця;  

 г) дельфіна.  

13. Одуд, рибалочка, бджолоїдка – це одні із 

найяскравіших птахів фауни України. 

Водночас вони мають неприємний запах, 

який відлякує багатьох хижаків. Цей запах 

береться з виділень: 

 а) потових залоз; 

 б) пахучих залоз; 

 в) сальних залоз; 

 г) куприкової залози.  

14. До кістки, позначеної на рисунку 

стрілкою, кріпляться м'язи, що виконують 

функцію забезпечення: 

 

 

 а) зовнішнього дихання; 

 б) рухів крил;  

 в) рухів нижніх кінцівок;  

 г) рухів шиї. 



15. Тварини, зображені на рисунках А і Б, 

пов'язані таким чином: 

 

 а) тварина А є попередньою стадією 

розвитку тварини Б; 

 б) тварина Б є попередньою стадією 

розвитку тварини А;  

 в) тварина А живиться твариною Б; 

 г) тварина Б живиться твариною А. 

16. Газообмін у дельфінів відбувається 

переважно у: 

 а) системі трахей; 

 б) легенях;  

 в) зябрах; 

 г) шкірі. 

17. Оберіть найнижчий таксон, який об'єднує 

зображених тварин: 

 

 

 а) тип; 

 б) клас;  

 в) родина; 

 г) рід. 

18. Вкажіть, до якого типу навчання 

відносять метод Е. Торндайка 

«проблемний ящик»:  

 а) класичний умовний рефлекс; 

 б) інструментальне навчання; 

 в) сенсибілізація; 

 г) звикання. 

19. У тайванських традиційних шлюбах за 

домовленістю наречена, ще будучи 

маленькою дитиною, вдочеряється сім'єю 

майбутнього чоловіка і виховується разом 

із ним. Дослідження показали відсутність в 

подальшому у подружжя сексуального 

потягу одне до одного. Це пояснюється 

таким явищем, як: 

 а) інбридинг; 

 б) інцест; 

 в) інсайт; 

 г) імпринтинг. 

20. Легенева вена людини: 

 а) несе артеріальну кров;  

 б) має найбільший діаметр серед усіх 

кровоносних судин людини; 

 в) безпосередньо контактує із нирками; 

 г) має найбільшу довжину серед усіх вен 

людини. 

21. Серед усіх типів клітин тіла людини 

найбільшою за кількістю (чисельністю) є 

група: 

 а) гепатоцити; 

 б) еритроцити;  

 в) міоцити; 

 г) адипоцити. 

22. Посмуговані м’язи містяться у складі 

м’язової оболонки: 

 а) стравоходу;  

 б) бронхів; 

 в) сонної артерії; 

 г) яремної вени. 

23. Нецукровий діабет – це захворювання, 

спричинене недостатністю гормону: 

 а) інсуліну; 

 б) глюкагону; 

 в) соматостатину; 

 г) вазопресину.  

24. Після тривалого обертання на каруселі у 

дівчинки спостерігається запаморочення 

внаслідок надмірної активації: 

 а) механорецепторів шиї; 

 б) рецепторів органу Корті; 

 в) рецепторів півколових каналів присінку;  

 г) рецепторів маточки присінку.  

25. 

 

Зображений на рисунку спосіб проведення 

збудження у нервовій системі людини є 

схемою, яка пояснює: 

 а) функціонування рефлекторної дуги за 

Декартом; 

 б) гальмування умовних рефлексів за 

Павловим; 

 в) принцип спільного кінцевого шляху за 

Шерінгтоном;  

 г) принцип домінанти за Ухтомським. 

26. Поперековий відділ спинного мозку 

містить таку кількість сегментів: 

 а) 1; 

 б) 5;  

 в) 8;  

 г) 12. 

27. Мієлінова оболонка виконує таку 

функцію: 

 а) збільшує провідність нервового волокна 

до іонів Калію; 

 б) збільшує провідність нервового волокна 

до іонів Натрію; 

 в) збільшує амплітуду потенціалу дії на 

мієлінізованій ділянці; 

 г) електрично ізолює ділянку нервового 

волокна.  

28. Збудження, яке забезпечує перерозподіл 

м’язового тонусу для підтримання пози 

при зміні прискорення, передається через: 

 а) спинномозково-мозочковий тракт; 

 б) спиномозково-таламічний тракт; 



 в) присінково-спиномозковий тракт;  

 г) передній пірамідний тракт. 

29. Амеба протей поглинає тверді частинки 

їжі шляхом "огортання" їх псевдоподіями. 

Як називається такий процес живлення? 

 а) піноцитоз;  

 б) фагоцитоз;  

 в) абсорбція; 

 г) адсорбція. 

30. 

 

Рибосома містить чотири сайти 

зв'язування для молекул РНК. Аміноацил-

тРНК-метіонін на стадії ініціації 

трансляції приєднується до:  

 а) сайту «аміноацил-тРНК», або «А-

сайту»; 

 б) «пептидил-тРНК» зв'язуючого сайту, 

або «P-сайту»; 

 в) «сайту виходу», або «E-сайту»; 

 г) сайту зв’язування мРНК. 

31. У мітохондріях НЕ відбувається синтез: 

 а) АТФ; 

 б) білка; 

 в) жирних кислот; 

 г) нуклеїнових кислот. 

32. Яка з азотистих основ НЕ входить до 

складу нуклеотидів молекули ДНК?  

 а) аденін; 

 б) гуанін; 

 в) урацил; 

 г) цитозин. 

33. Назвіть спосіб стерилізації за допомогою 

високих температур: 

 а) дезінфекція; 

 б) автоклавування;  

 в) фільтрування; 

 г) опромінення. 

34. Аквапорини – це: 

 а) водорозчинна пора у каріолемі; 

 б) мембранні канали, через які 

відбувається транспорт молекул води;  

 в) мембранні канали, через які вода та 

одновалентні іони надходять у 

позаклітинний простір; 

 г) тимчасове утворення в ліпідному бішарі 

для дифузного переміщення води. 

35. Прогіркання жирів є результатом 

утворення: 

 а) коротколанцюгових ненасичених 

жирних кислот з довголанцюгових 

насичених; 

 б) метильованих похідних жирних кислот; 

 в) пероксидних груп жирних кислот;  

 г) транс-ненасичених жирних кислот. 

36. Зображена реакція є реакцією 

перетворення: 

 

 а) лактату на піруват; 

 б) пірувату на лактат;  

 в) пірувату на малат; 

 г) лактату на малат. 

37. Досліди, які передбачають проведення 

реакцій «у пробірці», називають: 

 а) in vivo; 

 б) in vitro;  

 в) in silico; 

 г) in situ. 

38. Чим пояснюється той факт, що продукт 

природного спиртового бродіння, як 

правило, обмежується вмістом етанолу на 

рівні 25%? 

 а) дріжджі починають синтезувати 

метанол замість етанолу; 

 б) за вищої концентрації етанол 

окиснюється до ацетальдегіду; 

 в) вищі концентрації етанолу пригнічують 

життєдіяльність дріжджів;  

 г) у природних умовах етанол 

випаровується за вищої концентрації. 

39. До гетерополісахаридів відносять: 

 а) гепарин;  

 б) глікоген; 

 в) крохмаль; 

 г) целюлоза. 

40. Скільки макроергічних зв’язків у складі 

молекули ГТФ? 

 а) 0; 

 б) 1; 

 в) 2;  

 г) 3. 

41. Гіпоацидність у шлунку може виникати за 

умов: 

 а) активації Н
+
/ К

+
 - АТФази парієтальних 

клітин; 

 б) блокування Н
+
/ К

+
 - АТФази 

парієтальних клітин;  

 в) активації Na
+
/К+

 - АТФази парієтальних 

клітин; 

 г) блокування Na
+
/К+

 - АТФази 

парієтальних клітин. 

42. Коли ретровірус вражає клітину, з вірусної 

РНК спочатку синтезується ДНК, а вже з 

цієї ДНК синтезуються численні копії РНК 

нових вірусів. Процес синтезу молекули 

ДНК у ретровірусів називають: 

 а) транскрипція; 

 б) зворотна транскрипція; 

 в) трансляція; 

 г) реплікація. 

43. Найрізноманітнішою групою живих істот 

на Землі є: 

 а) покритонасінні рослини; 

 б) риби; 

 в) комахи; 

 г) ссавці; 

44. Рослин, які здатні рости на засолених 

ґрунтах, відносять до групи: 

 а) галофітів; 

 б) глікофітів; 

 в) ксерофітів; 

 г) склерофітів. 

45. 

 

Всі живі організми, відповідно до 

класифікації К. Воуза, об’єднують у три 

домени (надцарства) - еукаріоти, археї і 

бактерії. Останні два до 1970-х років 

об'єднували в єдине царство дробянки 

(лат. Monera). Ціанобактерії відносять до: 

 а) Архей; 

 б) Рослин; 

 в) Еукаріот; 

 г) Бактерій. 

 



 

 

IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З 

БІОЛОГІЇ 

КІРОВОГРАД - 2016 

    

Теоретичний тур :: тест Б 

10 клас 

 
 

ТЕСТ “Б” (правильними можуть бути від 1 до 5 варіантів відповіді) 

1. З яких частин складається насінина 

покритонасінних рослин? 

 а) зародок;  

 б) насіннєва шкірка;  

 в) ендосперм;  

 г) сім’ядолі;  

 д) оплодень. 

2. Наявність глікогену характерна для: 

 а) Бурих водоростей; 

 б) Діатомових водоростей; 

 в) Зелених водоростей; 

 г) Харових водоростей; 

 д) Червоних водоростей.  

3. Первинно-гоморизна коренева система 

характерна для: 

 а) вищих спорових рослин; 

 б) водоростей; 

 в) квіткових рослин; 

 г) аспарагуса; 

 д) нотолени.  

4. 

 

На малюнку – гінецей гороху посівного у 

процесі подвійного запліднення. Які із 

зазначених клітин мають гаплоїдний 

набір хромосом? 

 а) А; 

 б) Б; 

 в) В; 

 г) Г; 

 д) Д. 

5. Амеба протей: 

 а) є гетеротрофним організмом; 

 б) здатна паразитувати у мозку людини; 

 в) має скоротливі вакуолі; 

 г) живе в морях; 

 д) живиться шляхом фагоцитозу. 

6. Вкажіть, до якого ряду належить комаха, 

яка має такі ознаки: повне перетворення, 

дві пари крил, личинка має гризучий 

ротовий апарат, деякі представники 

здатні до ехолокації: 

 а)  Твердокрилі; 

 б) Лускокрилі; 

 в) Перетинчастокрилі; 

 г) Примарові; 

 д) Волохокрильці. 

7. У життєвому циклі більшості тварин 

існує стадія личинки. Згідно теорії 

рекапітуляції Е. Геккеля, перші тварини 

мали вигляд личинок, а лише згодом 

еволюціонували у форми "дорослих 

особин", відомі нам сьогодні. Проте, 

сучасні молекулярні дослідження 

спростовують цю теорію, стверджуючи, 

що личинка є вторинною і виникла в ході 

еволюції пізніше. Вкажіть можливі ролі 

личинкової стадії у життєвому циклі 

тварин: 

 а) виконує функцію розселення; 

 б) виконує функцію розмноження; 

 в) знижує внутрішньовидову 

конкуренцію; 

 г) підвищує рівень біорізноманіття; 

 д) знижує ризики вимирання виду. 

8. Головний мозок комах складається із 

трьох відділів: протоцеребруму, 

дейтероцеребруму та тритоцеребруму; у 

павуків мозок складається з двох відділів: 

прото- та тритоцеребруму. І у комах, і у 

павуків мозок іннервує органи чуття, 

розташовані на голові: протоцеребрум – 

ротові додатки, а тритоцеребрум – очі. 

Який орган іннервує дейтероцеребрум у 

комах, що відсутній у павуків? 

 а) педипальпи; 

 б) язичок; 

 в) антени; 

 г) щелепи; 

 д) верхню губу. 

9. Мурашині леви живляться: 

 а) мурахами; 

 б) левами; 

 в) зебрами; 

 г) комахами; 

 д) антилопами. 

10. Вкажіть, за якими ознаками Реброплави 

відрізняються від Кишковопорожнинних: 

 а) наявність аборального органу; 

 б) мають гребні пластинки; 

 в) двошарові тварини; 

 г) більшість видів роздільностатеві;  

 д) виключно морські тварини.  

11. Вкажіть особливості птахів, які сприяють 

зменшенню їхньої маси: 

 а) зменшена кількість ДНК в ядрі;  

 б) без'ядерні еритроцити; 

 в) розвиток м'язового шлунку, який, 

разом із гастролітами, функціонально 

заміняє редуковані зуби;  

 г) швидке проходження їжі по шлунково-

кишковому тракту;  

 д) безшовне з'єднання кісток черепа.  

12. Вкажіть особливості людини розумної, що 

відрізняють її від решти сучасних 

людиноподібних мавп. 

 а) високий ступінь розвитку потиличної 

частини кори головного мозку; 

 б) в статевому члені відсутня кістка;  

 в) всередині виду Людина розумна 

мінливість в генотипі менша, ніж в 

середині інших видів людиноподібних 

мавп;  

 г) надзвичайно широка екологічна ніша;  

 д) схильність полювати на інших тварин 

навіть тоді, коли наявні інші, більш 



доступні кормові об'єкти. 

13. Зазвичай живородіння у ссавців 

розглядають як прогресивну ознаку. Але, 

можливо, цей спосіб не позбавлений 

недоліків, порівняно із відкладанням 

яєць. Якщо так, то вкажіть їх: 

 а) у випадку загибелі матері, гине все 

потомство;  

 б) коли потомство знаходиться на стадії 

ембріогенезу, переважна більшість 

турботи покладається на самку і не 

може бути пропорційно поділена із 

самцем;  

 в) розміри тіла матері обмежують 

кількість потомства за одну вагітність;  

 г) розміри тіла матері обмежують розміри 

новонароджених;  

 д) живородіння є дійсно прогресивним 

способом розмноження, який немає 

недоліків у порівнянні із відкладанням 

яєць. 

14. 

         

Вкажіть функції, які виконують пера у 

різних представників класу Птахи. 

 а) сприяють плаванню;  

 б) допомагають самцям приваблювати 

самку;  

 в) допомагають самкам приваблювати 

самців;  

 г) використовуються для створення 

звуків;  

 д) накопичують отруту, що захищає від 

хижаків.  

15. Відомо, що нервова система хордових 

розвивається із ектодермального 

зародкового листка. А чи може вона 

розвиватись із клітин, які утворились із 

мезодермального або ентодермального 

зародкового листка? 

 а) так, у головохордових нервова система 

завжди розвивається із клітин 

ентодермального походження; 

 б) так, у апендикулярій нервова система 

личинки розвивається із 

ектодермального листка, але під час 

метаморфозу вона редукується і 

нервова система розвивається від 

клітин кишечника, тобто є 

ентодремального походження; 

 в) так, у сальп, при розшнуруванні 

колонії, частина особин отримує 

нервову систему материнських 

організмів, яка є ектодермального 

походження, а частина утворює наново 

із клітин мезодермального походження; 

 г) так, в асцидій при деяких формах 

безстатевого розмноження всі системи 

розвиваються із виросту епікарду 

материнської особини, який є похідним 

мезодерми;  

 д) ні, не може. 

16. У викопної групи архозаврів – 

птерозаврів, як і у птахів, грудина 

перетворена на кіль. Про що свідчить 

наявність цієї кістки у їхньому скелеті? 

 а) вони були предками птахів; 

 б) вони були здатні до польоту;  

 в) вони були здатні до ехолокації; 

 г) вони були здатні до вільного плавання; 

 д) до нього кріпились махові м'язи крил. 

17. Вкажіть, які ознаки характерні для 

імпринтингу: 

 а) навчання відбувається у певні критичні 

періоди онтогенезу; 

 б) є незворотнім; 

 в) підкріплення дається відразу за 

стимулом незалежно від подальшої 

поведінки тварини; 

 г) підкріплення дається тільки після 

певної поведінки;  

 д) відбувається без харчового чи іншого 

підкріплення.  

18. Виберіть правильне твердження: 

 а) у рамках проекту "мавпи, які 

розмовляють" шимпанзе і горил 

навчили обмінюватися інформацією за 

допомогою мови жестів;  

 б) у ссавців пахучі мітки зменшують 

гостроту внутрішньовидової 

конкуренції;  

 в) чим більше батьківський внесок даної 

особини у моногамній парі, тим більше 

шанс її «зради» з іншим партнером; 

 г) експлуатація однієї особиною іншої 

характерна виключно для людини; 

 д) лабільність соціальної поведінки 

макаки резус (Macaca mulatta) - 

вроджена властивість і проявляється 

навіть у вирощених в ізоляції особин. 

19. У здорової дорослої людини масою 70 кг: 

 а) близько 10 літрів крові; 

 б) понад 40% від маси тіла складають 

м’язи; 

 в) близько 5 млн. еритроцитів у кожному 

кубічному міліметрі крові; 

 г) гіпофіз має масу близько 120 г; 

 д) підшлункова залоза виділяє інсулін. 

20. Які з перелічених м’язів належать до 

додаткових дихальних? 

 а) великий грудний м’яз;  

 б) зовнішні міжреберні м’язи; 

 в) внутрішні міжреберні м’язи; 

 г) найширший м’яз спини;  

 д) діафрагма.  

21. Які з перелічених властивостей 

притаманні робочим кардіоміоцитам? 

 а) висока невтомлюваність;  

 б) нетривалий рефрактерний 

(незбудливий) період; 

 в) тривалий рефрактерний (незбудливий) 

період;  

 г) здатність до автоматії; 

 д) скорочення за законом «все або 

нічого».  

22. Оберіть вірну пару «залоза та її секрет»: 

 а) гіпофіз - інсулін; 

 б) епіфіз - мелатонін;  

 в) печінка - пепсин; 

 г) надниркова - адреналін;  

 д) яєчник - тироксин. 

23. До механізмів специфічного клітинного 

імунітету належать: 

 а) виділення інтерферону; 

 б) виділення лізоциму; 

 в) синтез В-лімфоцитами антитіл; 

 г) цитотоксична дія Т-лімфоцитів;  

 д) цитотоксична дія NK-клітин. 

24. При блокаді мускаринових 

холінорецепторів (ефекторної ланки 

парасимпатичного відділу автономної 

нервової системи) спостерігатимуться 

такі ефекти: 

 а) розширення зіниць;  

 б) звуження зіниць; 



 в) звуження бронхів;  

 г) розширення бронхів;  

 д) розширення кровоносних судин. 

25. Галородопсин є мембранним білком, який 

активується при дії на нього світла і 

пропускає іони Cl
-
. За допомогою 

сучасних молекулярно-генетичних 

методів дослідники створили нейрони, 

мембрани яких містять цей білок. 

Освітлення таких клітин буде 

супроводжуватися: 

 а) збудженням внаслідок виходу з клітини 

іонів Cl
-
; 

 б) збудженням внаслідок входу в клітину 

іонів Cl
-
; 

 в) гальмуванням внаслідок виходу з 

клітини іонів Cl
-
; 

 г) гальмуванням внаслідок входу в 

клітину іонів Cl
-
;  

 д) загибеллю клітини внаслідок виходу з 

клітини іонів Cl
-
. 

26. На рисунку зображено один з типів 

чутливих клітин організму людини. 

 

Клітини, які працюють подібно до 

зображених, забезпечують сприйняття: 

 а) температури; 

 б) світла; 

 в) звуку;  

 г) рівноваги;  

 д) болю. 

27. З перелічених низхідними трактами є: 

 а) передній пірамідний;  

 б) бічний пірамідний;  

 в) присінково-спинномозковий;  

 г) передній спинномозково-таламічний; 

 д) бічний спинномозково-таламічний. 

28. У першій половині ХХ століття видатний 

фізіолог Едгар Едріан провів наступний 

експеримент. Він помістив мікроелектрод 

всередину чутливого нейрона річкового 

рака. Далі він з'єднав електрод через 

посилювач з динаміком, і почув 

клацання, яке відображало розвиток у 

нейроні нервового імпульсу. 

Стимулюючи цей нейрон він помітив, що 

характер клацання змінився. Як саме? 

 а) проміжки часу між окремими звуками 

скоротилися;  

 б) проміжки часу між окремими звуками 

збільшилися; 

 в) проміжки часу між окремими звуками 

не змінилися; 

 г) гучність звуків зросла; 

 д) гучність звуків зменшилася. 

29. Порушення конформації білкових 

молекул, що призводить до втрати їхньої 

функціональної активності називається: 

 а) пролонгація; 

 б) дегенерація; 

 в) денатурація;  

 г) деструкція; 

 д) детоксикація. 

30. Яке явище зображено на рисунку? 

 

 а) аутоліз; 

 б) деплазмоліз; 

 в) плазмоліз;  

 г) циториз; 

 д) циклоз; 

31. Які компоненти входять до 

преініціаторного комплексу при 

трансляції? 

 а) велика субодиниця рибосоми; 

 б) мала субодиниця рибосоми;  

 в) мРНК;  

 г) Мет-тРНК;  

 д) білки-фактори ініціації.  

32. Як відомо, пустельні комахи (як личинки, 

так й імаго) можуть цілковито обходитись 

без надходження води із зовнішнього 

середовища. Вся необхідна їм вода 

утворюється у процесі обміну речовин і 

називається "метаболічною водою". З 

яких речовин утворюється "метаболічна 

вода"? 

 а) жири; 

 б) вуглеводи; 

 в) нуклеїнові кислоти; 

 г) білки; 

 д) вуглекислий газ. 

33. Біосенсори характеризуються: 

 а) високою специфічністю до 

аналізованих сполук;  

 б) низькою чутливістю досліджень; 

 в) високою безпечністю застосування;  

 г) невисокою стабільністю та низькою 

міцністю конструкцій;  

 д) мінімальними розмірами.  

34. Які з наведених сполук є субстратами у 

глюконеогенезі? 

 а) амінокислоти і глюкоза; 

 б) амінокислоти і піруват;  

 в) глікоген і крохмаль; 

 г) глюкоза і гліцерол; 

 д) сахароза і лактат. 

35. Фосфоефірним називають ковалентний 

зв’язок, що утворюється між 

атомом фосфору у фосфатній групі та 

спиртовою або карбоксигрупою молекули 

органічної речовини. Такий тип зв’язку 

присутній у: 

 а) целюлозі; 

 б) ДНК; 

 в) РНК; 

 г) АТФ; 

 д) хітині. 

36. Під час мітозу відбувається: 

 а) реплікація ДНК; 

 б) подвоєння центріолей; 

 в) синтез АТФ; 

 г) синтез білків веретена поділу; 

 д) цитокінез. 

37. 

 

Визначте, які твердження є вірними 

стосовно зображеної хромосоми: 

 а) утворюються у результаті ендомітозу;  

 б) це - інтерфазні хромосоми, які активно 

функціонують;  

 в) мають значні розміри, оскільки 



складаються з багатьох хроматид;  

 г) місця найменшої компактизації – 

кільця Бальбіані;  

 д) число хромосомних елементів у ядрах 

із такими хромосомами найчастіше 

гаплоїдне.  

38. Тіло, диференційоване на тканини, мають 

такі групи живих організмів: 

 а) нижчі рослини; 

 б) вищі рослини; 

 в) безхребетні тварини; 

 г) хребетні тварини; 

 д) гриби. 

39. Які з вказаних органічних речовин 

містять атоми Нітрогену? 

 а) аденозинтрифосфорна кислота;  

 б) гемоглобін; 

 в) рибулозо-1,5-бісфосфат; 

 г) α-каротин; 

 д) хлорофіл a. 

40. Електрони з органічних сполук 

отримують: 

 а) органотрофи;  

 б) гетеротрофи;      

 в) літотрофи 

 г) xемотрофи; 

 д) фототрофи. 

41. Угрупування бактеріальних клітин, що 

мають вигляд пакетів з 8-16 з’єднаних 

клітин називають: 

 а)  диплококи; 

 б) стрептококи; 

 в) тетракоки; 

 г) сарцини;  

 д) стафілококи. 

42. Встановіть відповідність між органелою 

еукаріотичної клітини та процесом, який 

відбувається в ній: 

 а) ядро – реплікація, транскрипція, 

трансляція, процесинг; мітохондрія - 

реплікація, транскрипція, трансляція, 

окислювальне фосфорилювання; 

рибосоми –трансляція; 

 б) ядро – реплікація, транскрипція, 

трансляція, процесинг, окислювальне 

фосфорилювання; рибосоми –

трансляція; 

 в) ядро – реплікація, трансляція; 

мітохондрія - реплікація, транскрипція, 

трансляція; рибосоми –трансляція, 

окислювальне фосфорилювання; 

рибосоми –транскрипція; 

 г) ядро – реплікація, транскрипція, 

процесинг; мітохондрія - реплікація, 

транскрипція, трансляція, 

окислювальне фосфорилювання; 

рибосоми –трансляція; 

 д) ядро – реплікація, процесинг; 

мітохондрія - транскрипція, трансляція, 

окислювальне фосфорилювання; 

рибосоми – реплікація, трансляція. 

43. Вкажіть який тип взаємовідносин 

зображений та для яких груп організмів 

він характерний? 

 

 а) коменсалізм; 

 б) мутуалізм;  

 в) бактерії та спорові рослини; 

 г) віруси та бактерії; 

 д) бактерії та квіткові рослини.  

44. Пелагіаль – це середовище мешкання: 

 а) нектона;  

 б) планктона;  

 в) бентоса;  

 г) плейстона;  

 д) періфітона. 

45. На рисунку нижче показано трикутник 

Грайма. Числа подано у відсотках, C – 

види-віоленти (силовики);  S – види-

патієнти (витривалі); R – види-

експлеренти (рудерали). Вкажіть вірні 

твердження.  

 а) сторона S-R відображає стійкість виду 

до стресу;  

 б) сторона С-S відображає стійкість виду 

до внутрішньовидової конкуренції;  

 в) сторона С-S відображає стійкість виду 

до міжвидової конкуренції;  

 г) сторона С-R відображає стійкість виду 

до трансформації екосистеми;  

 д) зона СSR притаманна К-стратегам. 

 

 


